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Plně interaktivní vzdělávací program pro výukové kurzyv mechatroniky a biomechatroniky.
Program je navržen jako kombinovaná výuka, tj. kombinace standardních a pokročilejších forem vzdělávání (e-learning s interaktivními
webovými setkáními a virtuální učebnou), které značně zvyšují efektivitu procesu vzdělávání.
Na vývoji tohoto programu se podílel mezinárodní tým expertů
ze 3 zemí Evropské unie.
Program je dostupný ve 4 jazycích:
češtině, angličtině, němčině a slovinštině.

Cílová skupina
Zaměstnanci malých a středních
strojírenských podniků,
Manažeři malých a středních podniků,
Lektoři vzdělávacích institucí,
Studenti technických škol,
Praktikanti,
Další uživatelé.

Produkty
Příručka
pro uživatele

Manuál
pro lektory

Studijní opora pro mechatroniku a
biomechatroniku. Popisuje
základní znalosti o mechanice,
elektronice, pneumatice,
hydraulice a biomechatronice.

Jako zdroj informací obsahuje
strukturovaného průvodce
kurzem, případové studie,
cvičení, metodologii a testovací
nástroje.

E-Learning

Mechatronics Laboratory
in Opava

Aplikace je on-line nástrojem
pro webové konference
a e-learningová řešení,
která umožňují interaktivní
webové setkávání studentů
a virtuální třídy.

Laboratoř disponuje nástroji
a vybavením pro praktický
trénink na elektronických
a pneumatických/hydraulických
pracovištích.

Výhody e-Learningu

E-learningová aplikace Vám
dává globální příležitost. Můžete
se účastnit diskusí nebo
si vyměňovat informace
s ostatními uživateli a nezáleží
na tom, kde na světě zrovna jste.

Je šitý na míru. Takže můžete pracovat
s kurzy, které aktuálně potřebujete
a které Vám umožní pracovat svým
vlastním tempem. Není nutná žádná
fyzická účast v učebnách.

Můžete pracovat odkudkoliv a kdykoliv – kurzy
jsou dostupné 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu a Vy
je můžete navštívit tehdy,
kdy Vám to bude vyhovovat. Potřebujete k tomu
pouze připojení k PC
a internet.

Tato technologie umožňuje
jednodušší spolupráci mezi
studenty. Toto internetové
prostředí je mnohem
jednodušší pro užívání,
protože studenti se nemusí
setkávat tváří v tvář.
V každé lekci můžete studovat
materiály on-line nebo si je
stáhnout ke čtení na později.
Po ukončení každé lekce
můžete otestovat své znalosti.

WWW.BIOMECHATRONICS.EU

Kontakty
DC VISION, s. r. o.
Krnovská 58
746 01 Opava
E-mail: info@dcvision.cz
Web: www.dcvision.cz

STROJCAR s.r.o.
Polní 5, č.p. 2498
746 01 Opava
E-mail: strojcar@strojcar.cz
Web: www.strojcar.cz

